Vacature adjunct locatiemanager in combinatie met BSO (uren in overleg)
Onze BSO, De Grote Ridder in De Lier, is op zoek naar een enthousiaste adjunct locatiemanager en
vast gezicht op de BSO.
Ben jij iemand die het heerlijk vindt om buiten te zijn, te bewegen, creatief bezig te zijn, te koken en te
bakken? Iemand die met een open, vriendelijke houding kinderen aanspoort zelf op ontdekking te
gaan? En vindt je het daarna leuk om administratieve taken te doen die de BSO draaiende houden?
Dan is deze managers functie iets voor jou!

Verantwoordelijkheden en taken
Binnen onze BSO ga je samen met de
locatiemanager aan de slag om de locatie
draaiende te houden. Je hebt graag de
touwtjes in handen, bent flexibel en
werkt oplossingsgericht. Je bent sociaal
en laat iedereen in zijn of haar waarde. Je
begeleidt en coacht jouw team met
wederzijds respect en vertrouwen.
Op de groep ben je een vast
aanspreekpunt voor kinderen en ouders.
Je hebt een open houding, weet waar je
talenten liggen, bent flexibel en houdt
van uitdaging!
Bij ons:
-

Zetten we persoonlijke talenten in. Je mag doen waar je goed in bent en wat bij je past. Zo
vullen we elkaar als team aan en reiken we elkaar een helpende hand wanneer nodig.

-

Vinden we persoonlijke ontwikkeling belangrijk. We moedigen onze mensen aan om in

-

ontwikkeling te blijven.
Werk je in een enthousiast en passievol team.

Salaris conform CAO kinderopvang en uren in overleg!
Zoek je een uitdagende, leuke baan in de kinderopvang en spreekt BSO je aan? Wil je jouw talenten
inzetten tijdens je werk en deze verder blijven ontwikkelen? Ben je in het bezit van een relevant
diploma of van plan deze te halen en ben je na het lezen van dit alles enthousiast en/of nieuwsgierig
geworden?
Neem dan contact met ons op en wie weet zien we je snel!
We ontvangen jouw reactie graag op jolanda@delangekeizer.nl tav Jolanda de Meulmeester
BSO De Grote Ridder, Sportlaan 47, 2678 VG De Lier

